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FALA AÍ TIME!

TRAJETÓRIA DO PROJETO
SOBRE O PROJETO
O projeto Karatê e Taekwondo Super- Ação IV incentivado pela Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte, teve como objetivo a promoção da
saúde, da qualidade de vida e da inclusão social de pessoas com e sem
transtorno do desenvolvimento intelectual, por intermédio da formação
desportiva em karatê e taekwondo no formato de oficinas que promoveram
o aprimoramento pessoal com relação aos aspectos motores, cognitivos
e sociais. O público do projeto consiste em 60 Beneficiários divididos em
quatro turmas com 15 participantes. Duas turmas da modalidade karatê
e duas para taekwondo.
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O projeto Super- Ação IV foi desafiador para toda a equipe, pois iniciou em plena
pandemia. Ensinar todos os movimentos das artes marciais (karatê e taekwondo) em
um formato inovador, online, com muitos participantes sem condições de acesso à
tecnologia exigiu de toda muita criatividade. Com persistência, suporte dos responsáveis e instituições parceiras do instituto, os beneficiários compreenderam a proposta e
se engajaram nas oficinas remotas. A dedicação de todos fez com que o projeto fosse
finalizado com sucesso.
Willian Coutinho – Profissional de Educação Física
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LINHA DO TEMPO

Articulação

Contratação
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Divulgação

Inscrição

Início

Supervisor de Equipe

Reunião com os pais/

Divulgação do projeto nas

Inscrição dos participantes

As oficinas esportivas tiveram início em formato

Instrutores de Karatê

responsáveis para detalhar e falar

instituições parceiras e nas

avaliados.

online. Após a liberação pelos órgãos competentes

Instrutores de Taekwondo

sobre o início do projeto

redes sociais.

as turmas foram adaptadas para o formato

Psicólogos

presencial em uma instituição parceira, seguindo

Fisioterapeutas

todos os protocolos de segurança e saúde. O

Equipe Médica

projeto teve atividades presenciais e online
(híbrido), de acordo com o plano de trabalho
aprovado.

Exame de Troca de Faixa
Pré-Inscrição

Exames e Avaliações

Evento realizado em 21/10/2021

Encerramento
O evento contou com a presença

Preenchimento de formulários e

Exames médicos, consulta

na Instituição ACDEM Casa V,

do Mestre de taekwondo,

pré-inscrição dos participantes.

e avaliações específicas

com a modalidade taekwondo.

Sensei de karatê, equipe IOK e

para averiguar a aptidão do

funcionários das instituições

participante.

parceira para a conclusão do
projeto.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

MAPEAMENTO SOCIAL
A partir da avaliação do Mapa da Rede Social foi possível identificar o
número médio de relações que os beneficiários tiveram antes e depois das
oficinas, sendo os resultados apresentados a seguir:

MAPA DA REDE SOCIAL
PRÉ

PÓS
Família - R. Íntimas

2,0
Comunidade - R. Ocasionais

Família - R. Intermediárias

1,5
Estudos - R. Intermediárias

1,0

Família - R. Ocasionais

0,5

8
Estudos - R. Íntimas

0,0

Amizade - R. Íntimas

Amizade - R. Intermediárias

Estudos - R. Ocasionais

Profissional de Fisioterapia em exercício de alongamento
Amizade - R. Ocasionais

Comunidade - R. Intermediárias
Comunidade - R. Íntimas

Em decorrência da Pandemia, o projeto sofreu adaptação no plano
de trabalho para cumprir 100% das metas estipuladas no formato virtual
(remoto), e posteriormente, em formato híbrido, pois uma das instituições
recebeu liberação para atividades presencias (ACDEM VII), seguindo todos
os protocolos de segurança e higiene exigidos pelos órgãos competentes.
Máscaras foram de uso obrigatório, distanciamento social organizado com
a demarcação pelos tatames e uso de álcool em gel foram disponibilizados
a todo momento. A Instituição ACDEM Casa V continuou em formato virtual
com encontros presenciais somente em momentos pontuais como exame
de faixa, recebimento do kits e encerramento do projeto.

De acordo com os resultados obtidos, fica evidente que o vínculo mais
forte que a grande maioria dos beneficiários tem é com suas respectivas
famílias, sendo o grupo de maior destaque o das relações íntimas, ou seja,
a de maior proximidade. Sob a ótica comparativa, os resultados, pré e pós
oficina, reforçaram o fortalecimento dos vínculos com a família, com os amigos, com a comunidade e com os estudos em suas relações íntimas. Ou seja,
têm-se que o trabalho realizado em oficina contribuiu significativamente
para o desenvolvimento e manutenção destes vínculos.
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO

TIPO DE DEFICIÊNCIA

O grupo que participou do Projeto Karatê e Taekwondo - Super Ação IV
envolveu a inscrição de 60 participantes, que forneceram, a partir de formulário de inscrição, as informações que são apresentadas a seguir.

SÍNDROME DE DOWN

36,8

SEXO BIOLÓGICO

TRANSTORNO MENTAL
TRANSTORNO ESPECTRO
AUTISTA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

36,8

63,2

DEFICIÊNCIA MOTORA
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

FEMININO
MASCULINO

10

11

63,2

DECLARAÇÃO DE COR

36,8

BRANCA
PARDA
PRETA
AMARELA

63,2

A idade dos participantes variou
de 9 a 48 anos, com média 22,8 anos,
refletindo em um grupo majoritariamente mais jovem nas oficinas, com
grande predominância de pessoas
do sexo masculino e autodeclaradas
brancas. A renda total da família foi
de R$ 1.039,00 até R$ 2.078,00 para
42,1% e 35,1% dos beneficiários, respectivamente; sendo que 71,9% tem
acesso ao BCP (Benefício de Prestação Continuada). Em contrapartida, 80,7% dos pesquisados estão
em situação de desempregado no
momento, e os demais trabalham
informalmente e/ou sem registro
em carteira.

Todos os participantes possuem
deficiência ou transtorno mental
com tipos de deficiência discriminados. No total, 77,2% faz uso contínuo de medicação. Em relação à
educação 56,4% responderam não
ter acesso à educação, tendo níveis
de escolaridade de 57,9% para o
ensino fundamental, 40,4% para o
ensino médio e 1,8 para o Ensino
Técnico; sendo que testes apenas
42,1% concluíram os respectivos
ensinos. Como resultado, quase 60%
dos beneficiários que compõem o
grupo não são alfabetizados.
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QUEM CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA

QUEM PARTICIPOU DA HISTÓRIA
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Meu nome é Cleiton Machado, sou Educador Físico e Orientador Sócioeducativo na ACDEM casa VII, instituição parceira do IOK.
As oficinas do Instituto Olga Kos trouxeram um mundo diferente para
nossos atendidos. É visível a evolução na coordenação motora e percepção
de toda a turma.
A equipe de profissionais deixou o grupo confortavel para expressar cada
movimento corporal do jeito mais fácil. Em seguida, os instrutores demonstravam a correção de maneira lúdica explicando a importância do movimento
executado demaneira adequada. As atividades da psicóloga os ajudam a
explorar habilidades finas.
Nas classes de educação física no decorrer da semana passei a observar
que os beneficiários estão mais concentrados e pré - dispostos para receber
ensinamentos e experiências novas.

Quando comecei a fazer karatê, melhorei muito minha concentração e
coordenação motora. Eu tinha medo de subir ou descer de uma escada sem
segurar em alguma coisa, e hoje eu consigo. A socialização com meus amigos
e com outras pessoas também tiveram um ótimo efeito. Hoje eu consigo fazer
muitas atividades que antes não conseguia, como me equilibrar. Graças ao
karatê e ao IOK! ”
Larissa – beneficiária da oficina de Karatê na instituição ACDEM Casa VII

Eu, em Nome da ACDEM casa VII, agradeço toda a equipe IOK por trazerem
uma modalidade esportiva para vida de nossos beneficiários.
Cleiton Machado - Educador Físico e Orientador Sócioeducativo
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VOCÊ SABIA?

A ENTREGA DE KITS

As artes marciais karatê e o taekwondo fazem parte do programa olímpico.

Garantir o acesso e a participação no projeto, significa também equiparar e proporcionar aos beneficiários meios e soluções integrativas. Por isso, cada esportista recebeu um kit com os materiais e uniformes necessários para a boa prática do esporte.

O taekwondo participou em 1988 em Seul e 1992 em Barcelona como esporte
de exibição e passou a integrar o programa somente no ano 2000 em Sydney. Em
2008, Natália Falavigna se tornou a primeira brasileira medalhista de taekwondo.
A atleta conquistou o bronze na categoria peso médio.
Em contrapartida, a modalidade de karatê teve sua estreia nas olimpíadas no
comitê de nos jogos que ocorreram em 2021 em Tóquio. Na modalidade peso leve
(kata), o medalhista Ryo Kiyuna do Japão levou o ouro. O karatê e taekwondo são
duas artes marciais muito populares, praticadas por milhões em todo o mundo.
Ambos são sistemas de autodefesa e têm muitas semelhanças.
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CONTEÚDO DO KIT
1 MOCHILA
1 PAR DE CHINELOS
1 TOALHA DE ROSTO
1 CAMISETA
1 AGASALHO (CALÇA E BLUSA)
1 DOBOK OU KIMONO
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ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES DA OFICINA
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RESULTADOS DA NOSSA PARCERIA
O projeto Karatê e Taekwondo | Super Ação IV chegou ao fim, mas deixou aprendizados valiosos. A sua marca em parceria com o IOK transformou a vida de muitas pessoas
proporcionando uma perspectiva inclusiva para famílias e comunidades.

FOTO

JUNTOS NÓS:

20

Proporcionamos
sorrisos, comemoração
e esperança.

Superamos desafios

Em meio ao cenário
pandêmico, levamos a
atividade e saúde física
e mental, melhorando
a qualidade de vida dos
nossos beneficiários.

Frente ao isolamento
social, compartilhamos
conhecimento e afeto.

Fizemos novas
amizades

Mostramos que somos
criativos e capazes
de buscar soluções
inclusivas.
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CONQUISTAS
O GRANDE DESAFIO
Todos os meses é possível acompanhar a evolução dos beneficiários. Cada etapa
representa um novo aprendizado. A troca de faixa foi especialmente memorável para
o projeto Karatê e Taekwondo | Super – Ação IV, pois o projeto passou vitorioso por
um denso período de distanciamento social físico e a turma demonstrou emprenho
e força de vontade para cumprir os objetivos do projeto com sucesso.
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
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DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

DESAFIO CONCLUÍDO COM SUCESSO
IOK ARTES ESPORTE PESQUISA

Gráfico: Idok aplicado para a área de Fisioterapia para as modalidades Karatê e Taekwondo

CONQUISTAS EM NÚMEROS
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Fonte: Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, 2021

Gráfico: Idok aplicado para a área de Psicologia para as modalidades Karatê e Taekwondo
IDOK - PSICOLOGIA

4,0
3,5

O instrumento aplicado nas oficinas para a coleta de dados envolveu os Indicadores de Desenvolvimento Olga Kos. Cada Idok é construído a partir de sua especificidade, sendo que os fatores
a serem contemplados partem da escolha e fundamentação dos profissionais, garantindo que o
conteúdo avaliado esteja de acordo com os princípios socioculturais da prática esportiva, sendo a
mesma trabalhada semanalmente nas oficinas. Objetivou-se, a partir da utilização deste instrumento,
manter o registro do desenvolvimento dos beneficiários a partir de cada profissional envolvido no
projeto, oferecendo diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento do beneficiário, sugerindo
pontos de atenção e/ou melhoria.

Gráfico: Idok aplicado para a área de Artes marciais para
as modalidades Karatê e Taekwondo
IDOK - ARTES MARCIAIS
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ESCALA IDOK
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ESCALA IDOK
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Os resultados da aplicação dos Idok’s Artes
Marciais, Fisioterapia e Psicologia demonstraram
que os valores atribuídos ao desenvolvimento dos
beneficiários na avaliação pós oficina se mostraram
bastante expressivos sobre os valores pré. Este
desenvolvimento é marcado pelo uso das artes
marciais, pelo karatê e taekwondo, que aliada
a intervenções fisioterapêuticas contribuiu em
fatores que repercutem no dia a dia, assim como
auxiliam na comunicação e autoconfiança, como
demonstram os fatores com maior diferença no
Idok de psicologia.
Não foi observada diferença significativa entre
as aplicações dos Idok’s nas Casas 5 e 7, ainda
que a primeira tenha ocorrido remotamente e a
segunda presencialmente. Em ambos os cenários
há barreiras, uma pela distância física e a outra

pelas medidas de segurança que devem vigorar,
de distanciamento social, culminando no resultado
pouco expressivo do indicador de autonomia/
cooperação.
A partir dos resultados observados, fica evidente
que o desenvolvimento dos beneficiários foi superior após o trabalho elaborado, proporcionando
espaço e instrução para o desenvolvimento individual e em equipe. Tais ganhos não se restringem ao
ambiente de oficinas culturais, mas perpetuam na
vida do beneficiário, assim como nas suas relações
consigo e com o próximo. A aplicação do Idok’s
oferece respaldo para a continuidade das ações e
trabalho com as habilidades específicas a partir da
utilização do esporte como ferramenta de transformação, como ficou em evidência no projeto Karatê
e Taekwondo - Super Ação IV.
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parte do projeto Karatê e Taekwondo | Super – Ação IV e faleceu este ano. A equipe
de profissionais prestou tributo ao participante no evento de encerramento com a
presença de sua mãe.

O projeto Karatê e Taekwondo | Super- Ação IV incentivou a prática da atividade física
e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. As conquistas foram expressivas
e incontáveis. Por isso, agradecemos com muita satisfação o empenho dos profissionais em ação, parceiros e patrocinadores por abraçarem a causa e promoverem a
inclusão social em parceria com o Instituto Olga Kos.
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SOMOS VENCEDORES!
Prêmio Cultura e Saúde

Prêmio Movimento
Você e a Paz

Prêmio Medalha Anchieta

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

Prêmio ABCA 2015

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade

Prêmio Areté

Prêmio Salva de Prata

RESULTADOS IOK!

ARTES

ARTES

2018

2020

2019

858

962

479

41

76

33

ESPORTES

2018

2019

2020

960

663

695

33

39

40

PROMOVENDO INCLUSÃO

ABRACE ESTA CAUSA!
Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300

Prêmio Chico Xavier
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Prêmio Brasil Mais
Inclusão 2018/2019

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

2018

2019

2020

858

479

962

41

33

76

ESPORTES
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Prêmio LIF 2013
Prêmio Brasileiro de Excelência
Gráfica IPSIS
Prêmio Voto de Júbilo

Prêmio Destaque do
Ano 2017

Prêmio Selo de Qualidade

Prêmio Colar de Honra
ao Mérito Legislativo

Pela Arte se Inclui

Prêmio Ordem do Mérito
Cultural

2018

2019

2020

960

663

695

40

33

39

Prêmio II Encontro Cultural
Laços de Amizade Espaço K

Prêmio Funarte Respirarte

Prêmio Empreendedor e
Inovadores - 2020

Selo de Acessibilidade
Arquitetônica
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ABRACE ESTA CAUSA!
Av. São João, 313 - 11º andar - Centro, São Paulo - SP, 01035-905 / Telefone: (11) 3081.9300
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